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POUŽITÍ
• Chrání a zvýrazňuje původní barvu lesklých, leštěných, 

neopracovaných přírodních kamenů a přírodních kamenů se starým 
vzhledem.

• Proniká do hloubky materiálu a chrání jej před skvrnami a 
nečistotami vodního a olejového původu.

• Ideální pro římsy, pracovní desky kuchyní a dekorace.
• Dokonalý pro interiéry i exteriéry.

VÝHODY
• Vytváří barevné odstíny na všech povrchových úpravách.
• Pro interiéry i exteriéry.
• Nežloutne, je odolný vůči UV záření a vyznačuje se dlouhodobou 

ochranou.
• Velmi vysoká výtěžnost.
• Odstraňuje „kanálky“, které se vyskytují v žule.
• Nevytváří povrchový film.
• Ošetřené povrchy mohou přijít do kontaktu s potravinami.

APLIKACE
Neřeďte: prostředek připravený k použití. 
Aplikace: STONEPLUS aplikujte štětcem nebo jiným aplikátorem 
na suchý a čistý materiál. Během aplikace hadrem rozmasírujte 
na povrchu, abyste usnadnili průnik přípravku a zcela odstraňte 
jeho přebytek. Po povrchu je možné chodit po 8 hodinách. Pro 
získání většího barevného rozlišení aplikujte více vrstev přípravku v 
8hodinových intervalech. 
Údržba: Rozředěný roztok přípravku CLEANER PRO. 
URČEN POUZE PRO PROFESIONALNÍ POUŽITÍ: na svislých 
površích aplikujte přípravek stříkáním (systém airless) a dávkujte jej, 
dokud jej daný povrch již nepřijímá, a použijte přitom vhodné OOP v 
souladu s pokyny v bezpečnostním listu. 

Pozor:
Po ošetření kamene přípravkem STONEPLUS již není možné obnovit jeho původní 
stav. Před ošetřením povrchu zkontrolujte účinek vytváření barevných odstínů na 
malé části kamene.
Na některé materiály pokládané v exteriéru se doporučuje aplikovat přípravek každý 
rok pro zachování optimálního ozdravujícího estetického účinku.
Nechrání před působením kyseliny.
Produkt neaplikujte v případě očekávaného deště.

TEPLOTY
Skladovací teploty: od 0 do 30 °C
Přípravek je třeba aplikovat na materiál při teplotě od 5 do 30 °C.

VAROVÁNÍ
• Udržujte mimo dosah dětí.
• Po použití neodhazujte volně v přírodě.
• Použití jednokotoučového čisticího stroje je dovoleno pouze v případě, že jsou 

všechny součásti zařízení zcela neporušené.

Balení
375 ml: kartón po 12 ks.
1 litr: kartón po 6 ks.
5 litrů: kartón po 4 ks.

VÝTĚZNOST
Jeden litr přípravku postačuje na:

Lesklé kameny 30/50m²

Neopracované kameny 15/25m²
„Uvedené hodnoty výtěžnosti jsou orientační a vztahují se 
na jednu vrstvu“

OCHRANNÝ OŽIVUJÍCÍ 
PŘÍPRAVEK ODPUZUJÍCÍ VODU 

A OLEJ
KÁMEN A AGLOMERÁTY, MRAMOR, ŽULA

STONEPLUSSTONEPLUS

STONEPLUS vniká do hloubky v materiálu a dlouhodobě jej chrání 
před nečistotami vodního a olejového původu. Oživuje i spáry, 
nezežloutne a je odolný vůči UV záření.


